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Oferta 1

Kierunek Hotel Kategoria Wyjazd Termin Cena za osobę

Włochy
Wyc. Objazdowe Przepiękne Włochy Północne  Bielsko - Biała 02.10.2021

09.10.2021 1201 PLN

Podróż tam: Wyjazd z Bielsko - Biała do Milan dnia 02.10.2021 godz. 23:00 - 00:00
Powrót: Wyjazd z Milan do Bielsko - Biała dnia 09.10.2021 godz. 00:00 - 00:00
Wyżywienie: Śniadania Hotel w mieście: Wyc. objazdowe
Zakwaterowanie: Pokój 2 os.

Country: 
Włochy 
Program ramowy: 
POLSKA - COMO - MEDIOLAN - CINQUE TERRE - MONTEROSSO - RIOMAGGIORE - WERONA - PADWA - WENECJA 1 dzień (sobota) - wyjazd z Polski. 2 dzień (niedziela) - w godzinach popołudniowych
przyjazd na nocleg do Włoch, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja,nocleg. Następnego dnia od rana zwiedzanie Włoch . 3 dzień (poniedziałek) - po śniadaniu wykwaterowanie, przejazd nad jezioro
Como . Swego czasu Madonna wpadała tu w odwiedziny do Gianniego Versace, a teraz Brad Pi� chętnie odwiedza swojego przyjaciela George'a Clooneya. Como to porośnięty palmami raj na ziemi. W
programie: spacer po centrum, rejs statkiem do miejscowości Bellagio - perły jeziora Como, powrót autokarem do Como. Czas wolny. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg. 4 dzień (wtorek) - po
śniadaniu przejazd do Mediolanu , który został założony przez Celtów w 600 roku pne. Rzymianie nazwali miasto Mediolanum, czyli śródziemnomorskie w języku łacińskim. Mediolan jest drugim co do
wielkości włoskim miastem (po Rzymie). Cieszy się również renomą stolicy gospodarczej Włoch. W programie zwiedzania m.in.: Piazza Duomo, galeria Vi�orio Emanuele, La Scala, Castello Sfarcesco. Czas
wolny na spokojny spacer po Mediolanie. Przejazd do Genui , największego z włoskich portów, jednego z najbogatszych miast. W programie zwiedzania: gotyckia katedra San Lorenzo, spacer obok domu
Krzysztofa Kolumba na Piazza Ferrari, via Garibaldi z pięknymi pałacami. Po zwiedzaniu przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg. 5 dzień (środa) - po śniadaniu odwiedzimy słynny fragment Riwiery
Liguryjskiej Cinque Terre - pięć malutkich miasteczek. Ze względu na swoje piękno i charakterystyczną architekturę Monterosso , Vernazza , Riomaggiore , Corniglia oraz Manarola zostały wpisane na listę
światowego dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego UNESCO. Kolorowe domki nad morskimi urwiskami, zatoczki, plaże, groty, a to wszystko od góry otoczone zielonymi tarasami drzew oliwkowych i
winorośli – Cinque Terre przyciąga i zachwyca rzesze turystów. Podróżując pociągiem będziemy mieli okazję zwiedzić te niezwykle urokliwe, kolorowe wioski rybackie, z których zdjęciac biją rekordy
popularności w serwisach społecznościowych. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicach Werony. 6 dzień (czwartek) - po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd do Werony , która swoją popularność
zdobyła dzięki roli w sztuce angielskiego dramaturga Williama Shakespeare'a – Romeo i Julia. Dom Julii, a w szczególności jej balkon, to jeden z najbardziej znanych zabytków we Włoszech. W starożytnym
amfiteatrze – który jest starszy niż rzymskie Koloseum – odbywa się słynny na cały świat fes�wal operowy. W okresie letnim organizuje się tu także mnóstwo koncertów i przedstawień teatralnych. W
trakcie zwiedzania miasta planowany jest spacer od rzymskiego amfiteatru Arena przez Piazza dei Signori do Casa Capule�. Następnie przejazd do Padwy , urlokliwego miasta uniwersyteckiego, które
przez około 600 lat wykształciło niezliczone włoskie umysły. Dante, Petrarka i Galileusz to tylko trzy nazwiska spośród 40 000 poprzedników studentów, którzy dziś ożwywiają to niewielkie miasteczko. W
programie zwiedzania: wizyta w bazylice św. Antoniego, spacer po historycznym centrum i Piazza delle Erbe. Przejazd do hotelu w okolicach Wenecji na obiadokolację i nocleg. 7 dzień (piątek) - po
śniadaniu wykwaterowanie i przejazd do Wenecji. Tym razem chcemy zaproponować Państwu zwiedzanie Wenecji inaczej: wycieczka statkiem na wyspy Laguny Weneckiej - słynące z pięknych zabytków i
hut szkła Murano , znane z bajecznie kolorowych domków i wyrobu koronek Burano oraz mało znaną, ale przepiękną i bogatą w zabytki wyspy San Francesco del Deserto oraz spacer po mało znanych
dzielnicach Wenecji, z dala od tłumów turystów. Czas wolny. Wyjazd do Polski w godzinach wieczornych. Istnieje również możliwość skorzystania ze standardowego programu zwiedzania w Wenecji i
dołączenia do grupy "Skarby Italii". 8 dzień (sobota) - przekroczenie granicy Polski w godzinach porannych. 
Zakwaterowanie: 
W trakcie zwiedzania zakwaterowanie w hotelach***. 1 nocleg w okolicach Como, 1 nocleg w okolicy Genui, 1 nocleg w okolicach Werony, 2 noclegi w okolicach Wenecji. W każdym z hoteli
zakwaterowanie w pokojach 2, 3 osobowych z łazienkami. 
W cenie: 
  Zakwaterowanie w pokojach 2, 3 osobowych,   5 noclegów w hotelach***,   5 śniadań,   zwiedzanie Włoch wg programu: zwiedzanie Como,  Mediolanu,  Riomaggiore i Monterosso,  Cinque Terre, Werony,
Padwy, Genui,  Wenecji,   transport autokarem klasy LUX (barek, klimatyzacja, DVD, toaleta),   opieka pilota i przewodników. 
Dodatkowo płatne obowiązkowo: 
Ubezpieczenie KL, NW: 90 PLN/os., dopłata do wyżywienia HB - 50 EUR/os. (płatne w autokarze) lub 240 PLN przy rezerwacji w Polsce bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, zestawy słuchawkowe,
wjazdy do miast, opłaty lokalne oraz miejscowi przewodnicy około 130 EUR/os. (kwota nie podlega rozliczeniu ani zwrotowi), Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy: 20 PLN/os.
Dodatkowo płatne opcjonalnie:

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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• Kup Sobie Spokój: 80 PLN/os. , (daje możliwość bezkosztowej rezygnacji z imprezy do 21 dni przed jej rozpoczęciem oraz chroni przed dopłatami paliwowymi i kursowymi. W przypadku rezygnacji z
imprezy, opłata za usługę "Kup Sobie Spokój" nie podlega zwrotowi), • pakiet 3 ubezpieczeń w jednym : KUP SOBIE SPOKÓJ + CHOROBY PRZEWLEKŁE + BAGAŻ w cenie specjalnej 150 PLN, • rezerwacja
miejsc w autokarze: 75 PLN/os. , • ubezpieczenie od chorób przewlekłych: 100 PLN/os ., • bezpieczny bagaż: 50 PLN/os. , 
Wyżywienie: 
W cenie 5 śniadań kontynentalnych serwowanych do stołu. Obowiązkowo należy wykupić 5 obiadokolacji w cenie 50 euro/os. Obiadokolacje serwowane, dwudaniowe. Napoje do obiadokolacji dodatkowo
płatne. Płatność za wyżywienie dokonywana jest w autokarze lub w przypadku zaznaczenia na rezerwacji doliczane jest do sumy rezerwacji w PLN. 
Ważne: 
Opłata obowiązkowa na realizację programu wycieczki poza granicami Polski. Opłata nie podlega rozliczeniu ani zwrotowi. Z opłaty finansowane są: checkpointy, parkingi, wydatki graniczne, taksa (zgodna z
ofertą), opłaty związane z realizacją programu i inne nieprzewidziane programem. Opłata zbierana jest w autokarze po przekroczeniu granicy Polski. Przejazdy po Polsce mogą być realizowane autokarem
klasy LUX, busem lub samochodem osobowym. Transport autokarem docelowym odbywa się od granicy Polski. 
Transport: 
Transport autokarem z Polski około 16 godzin od granicy polskiej. Przejazd przez Czechy, Austrię i Włochy. Przyjazd do Włoch w okolicach godziny 17:00. Na terenie Polski istnieje możliwość przesiadek oraz
transportu mikro i minibusami. Podane godziny mogą ulec zmianie. 
Pozostałe informacje: 
Program zwiedzania jest ramowy i może ulec zmianie. Pilot nie oprowadza po wnętrzach zwiedzanych obiektów. Opłata obowiązkowa na realizację programu wycieczki poza granicami Polski. Opłata nie
podlega rozliczeniu ani zwrotowi. Z opłaty finansowane są: taksa klimatyczna, taksa kwaterunkowa, checkpointy, parkingi, lokalni przewodnicy, bilety wstępu, wydatki graniczne i inne nieprzewidziane
programem. Koszty uczestnictwa w programie mogą ulec zmianie w zależności od ilości osób realizujących program oraz od aktualnych cenników wjazdówek do miast. Koszty uczestnictwa w programie
mogą się zmniejszyć lub zwiększyć średnio o około 10%. _Każdy Uczestnik zobowiązany jest posiadać dokument tożsamości. 
Ubezpieczenie: 
PROMOCJA ! Pakiet 3 ubezpieczeń w jednym: KUP SOBIE SPOKÓJ + CHOROBY PRZEWLEKŁE + BAGAŻ ubezpieczenie KUP SOBIE SPOKÓJ daje możliwość bezkosztowej rezygnacji z imprezy do 21 dni przed jej
rozpoczęciem oraz chroni przed dopłatami kursowymi i paliwowymi. Rezygnację należy skutecznie zgłosić do 22 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. W przypadku rezygnacji z imprezy, opłata za
usługę "Kup Sobie Spokój" nie podlega zwrotowi. ubezpieczenie od CHORÓB PRZEWLEKŁYCH I NOWOTWOROWYCH daje pełną ochronę w przypadku osób, które cierpią na przewlekłe choroby (między
innymi: nadciśnienie, cukrzyca, choroby autoimmunologiczne i inne)Uwaga: Bez ubezpieczenia od CHORÓB PRZEWLEKŁYCH I NOWOTWOROWYCH towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo odmówić
wypłaty odszkodowania z tytułu kosztów leczenia lub następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadkach dolegliwości związanych lub wynikających z przewlekłych zachorowań. ubezpieczenie BAGAŻU
pozwala uzyskać odszkodowanie w przypadku uszkodzenia lub utraty bagażu.Wykupując pakiet 3w1 automatycznie wzrastają sumy ubezpieczenia: koszty leczenia 30.000 EUR, NNW 15.000 PLN, bagaż 1000
PLN, odpowiedzialność cywilna 5000 EUR. szczegóły: h�ps://www.funclub.pl/dokumenty 
Opinie klientów: 
Sprawdź opinie o ofercie Przepiękne Włochy Północne

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.


